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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 (Valentin Katasonov) - *والنتين کاتاسانوف

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٩ اپريل ٢٠

  

 شوروی اتحاد در کردن صنعتی آغاز سال نودمين مناسبته ب
 بيستم قرن اقتصادی ۀمعجز بزرگترين -شوروی اتحاد در کردن صنعتی

 روسيه فدراسيون ۀتوسع تراتيژيکس اھداف و ملی اھداف تعيين" بر مبنی ٢٠١٨ سال مه ماه در جمھور رئيس فرمان

 کشورھای از بسياری از روسيه ماندگیعقب به منجر موانع رفع و اقتصادی جھش تأمين منظوره ب "٢٠٢۴ سال تا

 بر داير جھانی تجارب از روسيه است الزم آنھا تحقق برای و  گرديد صادر جھانی اقتصاد در آن نقش کاھش و جھان

 ناميده اقتصادی ۀمعجز که دارد وجود باره اين در زيادی موارد بيستم قرن اريخت در .برگيرد بھره مسائلی چنين حل

 .داشت قرار اقتصادی ۀمعجز قلب در صنعتی توسعه جا ھمه در .جنوبی ريایوک لمان،ا ،اپانج ۀمعجز .شدند

 .بود بيستم قرن اقتصادی ۀمعجز بزرگترين شوروی اتحاد در کردن صنعتی که کنيم،می فراموش ما اغلب وجود، اين با

 .ماست چشم جلو تجربه ارجمندترين .بياموزيم خود از توانيممی ما

 تصميم را آن شروع ۀنقط نگارانتاريخ اکثريت .گذردمی کردن صنعتی آغاز ۀلحظ از سال نود ،٢٠١٩ سال در

 .کنندمی محسوب ١٩٢٩ سال پريلا ماه در )بلشويک( سراسری کمونيست حزب شانزدھم کنفرانس

 سال از .بود آن نخست ۀمرحل نظامی کمونيسم .شمارمبرمی را شوروی اتحاد اقتصادی -اجتماعی تاريخ فعط نقاط

 پايانی ۀنطق خصوص در .گرديد آن جايگزين کردن صنعتی بعد مدتی و شد شروع )نپ( جديد اقتصادی سياست ١٩٢١

 با ھمزمان يعنی ،١٩۴١ سال ونج ٢٢ در امر اين که ند،اباور اين بر ھابرخی .ندارد وجود واحدی نظر کردن صنعتی

 يافت ادامه جنگ از پس نخست ۀدھ تا کردن صنعتی که ارند،د عقيده ديگر گروھی .افتاد اتفاق ما کشور به ھيتلر ۀحمل

 صنعتی )١٩۵۶( شوروی اتحاد کمونيست حزب بيستم ۀکنگر از پسً مخصوصا ف،خروشچ نيکيتا رسيدن قدرت به با و

 .تپذيرف پايان کردن

 سال حزبی کنفرانس تصميمات از پيش آمادگی توانمی را آنھا که کنم، ترسيم را حوادثی دارم قصد نوشتار اين در

 اقتصاد در دولت موقعيت .بود کشور برای موقتی تنفس يک ١٩٢٠ ھایسال در نوين اقتصادی سياست .ناميد ١٩٢٩

 که داریسرمايه خصوصی مالکيت نظام .يافت ستد ایگسترده فضای به پولی -ئیکاال مناسبات .گرديد تضعيف

 .گرفت جان کرد،می تھديد را بلشويکھا سياسی حاکميت
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 ۀمحاصر به شوروی اتحاد ھمه، از قبل .شد اضافه اين به آنتانت در روسيه سابق متحدان سوی از خارجی تھديدھای

 ۀحمل با کشور بار چند .داشت وجود ینظام تھاجم خطر ديگر، سوی از .درآمد امريکا و غربی کشورھای اقتصادی

 .داشت فاصله ئیمو اندازه به نظامی

 دولت و تزار دولت ھایبدھی ۀتأدي بر تعھد .داد قرار عملی غيرقابل ھایاولتيماتوم مقابل در را شوروی اتحاد غرب

نوری ج ماه در بلشويکھا .شدمی بالغ طال روبل ميليون ۵٠٠ و ميليارد ١٨ حدود به بدھی کل .بود آنھا از يکی موقت

 استرداد غرب، ديگر خواست .کردند اعالم را ھابدھی پرداخت از جديد حاکميت امتناع ایبيانيه صدور با ١٩١٨

 از غرب درخواستھای از ديگر يکی .بود ھائیدارا ازای به غرامت پرداخت يا آنھا صاحبان به شده ملی ھایئیدارا

 .بود خارجی ازرگانیب انحصار از امتناع شوروی اتحاد

 قاطعيت با بود، شده اعالم ١٩٢٢ سال در جنوا اقتصادی کنفرانس ۀبياني در که غرب خواستھای ۀھم به شوروی اتحاد

 با که ھمانطور .داد ادامه شوروی اتحاد به تحريم طريق از فشار آوردن وارد به غرب وجود، اين با .داد رد پاسخ

 انديشيدن به را شوروی اتحاد رھبری اينھا تمامی .است داده قرار فشار تحت را وزیامر ۀروسي تحريم ۀحرب از استفاده

 غرب بتواند و نباشد وابسته صادرات و واردات به که اقتصادی آن .نمود وادار مستقل اقتصاد ايجاد ضرورت مورد در

 .سازد محروم کشور عليه اقتصادی -تجاری تحريمھای اعمال امکان از را

 در .بود ضعيف کشور نظامی صنايع .نمود وادار کشور دفاعی توان تقويت خصوص در انديشيدن به يزن جنگ خطر

 شده آماده بد بسيار جنگ برای روسيه .گرفتند سرمشق اول جھانی جنگ درسھای از دولت و حزب رھبران حال، اين

 با شده خريداری اقالم .بخرد دينمتح از را نظامی تجھيزات و مھمات تسليحات، انواع از بسياری بود الزم بود،

 ١٩٢٠ سال در .شدمی بسته نظامی و سياسی شروط مبنای بر قراردادھا اغلب گرديد،می تحويل مالحظه قابل تأخيرھای

 .گرديدند بدل دشمنان به سابق متحدين شد، تروخيم شرايط

 آنچه به ،ءابتدا در .شد اضافه شوروی اتحاد رھبری گفتمان به "کردن صنعتی" ۀواژ ١٩٢٠ ھایسال اواسط در

 بودند، شده بدل صنعتی ممالک به کشاورزی کشورھای از کرده، تجربه نوزده و ھجده قرون در ئیاروپا کشورھای

ه ب را ستانانگل ۀتجرب توانستندنمی بلشويکھا اما، کردند،می ياد انگليس در صنعتی انقالب از اغلب .آمد عمل به قياس

 .بگيرند اريتع به کلمه واقعی معنای

 .گرديد محقق مستعمرات مھاربی تاراج از ناشی ھنگفت ھایسرمايه حسابه ب انگليس صنعتی انقالب که، اين نخست

ه ب شوروی اتحاد از قبل صدً تقريبا انگليس در صنعتی انقالب دوم، .نداشت اختيار در ئیھاسرمايه چنين شوروی اتحاد

 روریبف ۴ در سوسياليستی صنايع کارگران سراسری کنفرانس تيننخس در خود سخنرانی طی ستالين .پيوست وقوع

 طی سال ده عرض در بايد را فاصله اين ما .ايممانده عقب پيشرو کشورھای از سال ١٠٠ -۵٠ ما" :گفت ١٩٣١ سال

 ."...کرد خواھند له را ما يا بکنيم، را کار اين بايد يا .کنيم

 رھبران از يکی بوخارين، نيکوالی جمله، از .کردندمی تلقی نيافتنیستد رؤيای کرملين در ھابسياری را کردن صنعتی

 بر او .کرد مخالفت کردن صنعتی با و برخاست جديد اقتصادی سياست از طرفداریه ب ھمه از قبل حزبی ۀبرجست

 کافی ۀمايسر انباشت و سبک صنايع ايجاد اول ۀوھل در که نمود، تأکيد بازار و پولی -ئیکاال مناسبات ئیجادو قدرت

 ھاصد توانستمی کردن صنعتی بوخارين، ۀنسخ طبق .سازدمی پذيرامکان را سنگين صنايع اندازیراه به گذار برای

 .فتدبي اتفاق لحظه ھر بود ممکن نظامی تجاوز ولی انجامد، طوله ب سال

 سرعت بر مبنی او ۀعقيد .کرد حمايت کردن صنعتی باالی سرعت از تروتسکی .بودند ھم تندروانی کرملين در

 و مارکس به تروتسکی .داشت ھمخوانی باشد، جھانی فقط توانستمی که مداوم انقالب ۀايد با کردن صنعتی ۀالعادفوق
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 تئوری با نظريه اين .نمودمی تأکيد واحد کشور در سوسياليسم پيروزی امکان ۀنظري بر ستالين اما .کردمی استناد لنين

 .نمود آماده را کردن صنعتی فکری ۀزمين او اما .بود تضاد در جھانی انقالب ۀربا در لنينيسم -مارکسيسم

 که )خارجی شرايط ھا،آلگاريتم سرعت، منابع، سودمندی،( کردن صنعتی خصوص در ھابحث جزئيات از صرفنظر

 در دولتی ريزیبرنامه کميسيون دفاع، و کار شورای وزيران، شورای ،)بلشويک( کمونيست حزب مرکزی کميته در

 اما .شد گذارده پايان ۀنقط ھابحث تمامی به ١٩٢٨ اوايل در گرفت، انجام سازمانھا ساير و دفاع و کار شورای جنب

ه ب .شد شده داده خاتمه نظری و سياسی اساسی مسائل مورد در بحثھا به فقط -يافت ادامه فنی مسائل پيرامون ھابحث

 یامعنه ب بلکه، زيکی،ف معنایه ب نه -حزبی داخل ھایبندیدسته زدن نارک به ستالين عمل، به حرف از گذار منظور

 تروتسکی،( "چپ مخالفان" :شد مجبور کردند،می طرفداری کردن صنعتی از افراطی موضع از که -تشکيالتی

 و کولونتای شلياپنيکوف،( "کارگری مخالفان"" ،)ديگران و آبراژنسکیپره راداک راکوفسکی، کامنيف، زينويف،

 وحدت تحکيم بدون کردن صنعتی آغاز .)ديگران و رئکوف تومسکی، بوخارين،( "جديد مخالفان" ،)ايرينس

 .نبود پذيرامکان دولتی -حزبی رھبری نھاد باالترين در سياسی -ايدئولوژيک

 سال( دولتی و حزبی مناصب تمام از تندرو مخالفان شخصيت ترينفعال عنوانه ب تروتسکی عزل ضرورت ءابتدا

 در "ترچپ" نسبتا موضع ستالين قضا، از اين، از پس .آمد پيش )١٩٢٩ سال( شوروی اتحاد از او تبعيد و )١٩٢٧

 .)فشرده زمان مدت در بيشتر سرعت( نمود اتخاذ کردن صنعتی لۀأمس خصوص

 :پردازممی کردن صنعتی با مرتبط رسمی رويدادھای برخی برشماری به حاال،

 برای "کردن صنعتی" ۀکلم .١٩٢۵ سال مبردس ماه در )بلشويک( شوروی اتحاد کمونيست حزب چھاردھم ۀکنگر

 مملکت از شوروی اتحاد تبديل ضرورت بر داير کلی تصميم .درآمد صداه ب گنکره اين تريبون از بار نخستين

 .گرديد اتخاذ صنعتی کشور به کشاورزی

 کنار مخالفان تمامی کنگره اين در .١٩٢٧ سال برمدس ماه در )بلشويک( شوروی اتحاد کمونيست حزب پانزدھم ۀکنگر

 ۀشالود بر شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد کردن صنعتی برای آمادگی ۀدور که گرديد، اعالم .شدند گذاشته

 توسعه ساله پنج ۀبرنام نخستين اجرای برای ھادستورالعمل .ملی اقتصاد ۀتوسع .شودمی آغاز ساله پنج ھایبرنامه

 بسيار سرعت با اما يابد، تحقق "فشرده ھایبرنامه"بستر بر بايستی کردن صنعتی شد، اعالم .شد تصويب یمل اقتصاد

 .باال

 ۀکنگر ھایبيانيه مبنای بر که اول ساله پنج ۀبرنام .)بلشويک( سراسری کمونيست حزب کنفرانس -١٩٢٩ سال پريلا

 زمانی بازه در بايستمی برنامه .گرديد تصويب فرانسکن اين در بود، شده تدوين )بلشويک( کمونيست حزب پانزدھم

 با .)شدمی آغاز برواکت اول از اقتصادی سال سالھا، آن در( شود اجرا ١٩٣٣ سال برواکت اول تا ١٩٢٨ سال برواکت اول

 الزم یشورو اتحاد سراسری شوراھای ۀکنگر در آن تأئيد زيرا، .نبود ساله پنج ۀبرنام تصويب روند پايان اين حال، اين

 .بود

 وزيران شورای گزارش استماع از پس کنگره .شوروی اتحاد سراسری شوراھای ۀکنگر پنجمين -١٩٢٩ سال مه ماه

 نمود، تصويب را ساله پنج ۀبرنام نخستين کنگره .داد قرار تآئيد مورد کامل طوره ب را دولت سياست شوروی، اتحاد

 .شد اندازطنين کشور سراسر در گرهکن در "کردن صنعتی ۀسال پنج ۀبرنام نخستين" کالم

 را مه -پريلا ھایماه يا و شد، زده ساله پنج ۀبرنام نخستين زنگ ًعمال که را ١٩٢٨ سال برواکت اول يا ترتيب، اين به

 .شمرد کردن صنعتی آغاز توانمی کرد، طی دولتی و حزبی ارگان ترينعالی در را خود تأئيد روند ساله پنج برنامه که
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 ۀکنگر پنجمين در ھم و ،)بلشويک( کمونيست حزب کنفرانس شانزدھمين در ھم کردن صنعتی ۀعمد ھدف دو و

 :شد فرمولبندی دقته ب شوراھا سراسری

 و صادرات به وابستگی بدون( اقتصادی ئیخودکفا به رسيدن ھدف با کشور کامل اقتصادی استقالل به دستيابی ــ١

 ؛)واردات

 .کشور نظامی امنيت تأمين منظوره ب قدرتمند دفاعی صنايع فنی -مادی ۀپاي ايجاد ــ٢

 تعيين اھداف به دستيابی ۀعمد ابزارھای فنی، -علمی انسانی، مالی، مادی، از اعم منابع انواع ۀھم بسيج حال، اين در

 شوروی، اتحاد در کردن صنعتی اشکال و ھاروش بررسی به آينده، در .بودند اقتصادی بسيج ديگر، سخن به شده،

 .پرداخت خواھم آن مشخص نتايج و دستآوردھا باھات،اشت

  ـــــــــــــــــــــــــــ

 کل دبير اسبق اقتصادی مشاور روسيه، "اپوفشار" اقتصادی مطالعات مرکز مدير اقتصادی، علوم دکتر پروفسور، -* 

 صحنه پشت مسائل پژوھشگر متحد، ملل سازمان

 

 :مترجم مالحظات

 تفاوت اين با .داشت قرار ميالدی بيستم سده ٢٠ ۀدھ در شوروی اتحاد که دارد قرار شرايطی در درست امروز ايران

 شوروی اتحاد در اما .است برقرار مرتجع روحانيت سردمداریه ب داریسرمايه حاکميت پيش سال چھل از ايران در که

 .بود قرار بر بلشويک حزب رھبریه ب کارگری حاکميت

 صنعتی سياست پيشبرد با برواکت انقالب پيروزی از پس سال ٩ً تقريبا بلشويکھا دولت خطرناک، بشدت شرايط چنان در

 حاکميت اما .نمودند تبديل جھان نظامی و فنی -علمی سياسی، اقتصادی، قدرت بزرگترين به را شوروی اتحاد کردن،

 دست جانبه ھمه ئیزادصنعت به آن، تبع به و ملی ھاییئدارا ۀگسيختلجام تاراج به سازیخصوصی عنوان تحت ايران،

 .زندمی

 ھایھجمه مقابل در نتوانست نھايت در خود بشری تصور مافوق توان و قدرت آن با شوروی اتحاد اوصاف، اين با

 که امروزی ايران داریسرمايه حاکميت آيا .بياورد دوام آن داخلی نانيخا و سرسپردگان و پرياليستیام غرب سھمگين

 صنايع نابودی به ھمت کمر ليبرالھا و داخلی نانيخا و است ترضعيف شوروی اتحاد از برابر صدھا ھاعرصه ۀھم در

 آميزجنون ھایفشار زير در توانست خواھد اند،نموده مختل را کشور یئھسته برنامه ،(*)بسته کشور پيشرفته نچندان

 .داد خواھد را آن روشن پاسخ آينده که است سؤالی بياورد، دوام اروپا و امريکا یامپرياليستھا
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